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Nie ma co ukrywać, że zelektryzowała nas wiadomość o sfinalizowaniu spraw związanych z budową centrali naszej Kasy, o czym nieco więcej wspominamy poniżej.
Mimo to koncentrujemy się na ofercie – wszak to głównie interesuje naszych Członków. Zatem otwarcie zachęcamy do uważnej lektury i porównań. Wprawdzie wnioski nasuwają się same, ale warto sprawdzić. Z naszej strony proponujemy „Dział
analiz”, ale też z uwagą śledzimy opinie publikowane w innych środkach masowego przekazu. Cieszy nas, że są one jednakowo pochlebne. To przecież efekt naszych
wspólnych, długoletnich doświadczeń, ale także systematycznie ugruntowywanej
pozycji na rynku usług finansowych. Spory w tym udział mają sygnały naszych
Czytelników, którzy dzielą się wszelkimi uwagami. Choć z rzadka, nawet jeśli są
one krytyczne, to przecież służą usprawnianiu działalności SKOK. I za nie dziękujemy. W tym sensie nie pozostajemy bierni na oczekiwania także tych, którzy jako
nasi sympatycy pozostają jeszcze na uboczu. Czy to lokaty, pożyczki, kredyty, czy
obsługa rachunku bieżącego, czy też fundusze inwestycyjne lub ubezpieczenia, a może oferta adresowana do podmiotów gospodarczych – w każdej z tych dziedzin staramy się sprostać potrzebom i oczekiwaniom. To nas właśnie wyróżnia spośród
innych! Dla nas każdy jest NAJważniejszy. Taki jest SKOK Ziemi Rybnickiej – zapraszamy więc do nas! Bądź jednym z nas – czekają Cię same korzyści.
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KATARZYNA SZYMURA i RAF
RAFAŁ
AŁ GŁĄB

STRONA 6

Rodzina na swoim

STRONA 2

Kredyt
jących własne mieszk
ani
redytyy z dopłatą do oprocentowania, dla rodzin nabywa
nabywających
mieszkani
aniee

Z myślą o przedsiębiorcach

STR. 6

Z OSTATNIEJ CHWILI

Rusza budowa naszej Centrali
Mieliśmy wprawdzie nieco problemów z lokalizacją budowy, w końcu jednak „klamka
zapadła” – rusza budowa głównej siedziby naszej Kasy, co przede wszystkim powinno ucieszyć naszych Członków z rejonu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Wszak
każdy, kto miał okazję odwiedzić naszą siedzibę, przyzna chyba, że dalece odbiega ona
od należnych standardów. Zatem uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, wcześniej zaś –
w drodze konkursu – wyłoniliśmy wykonawców. I choć nasza nowa Centrala przybierze nieco skromniejszy wymiar, to przede wszystkim usprawni obsługę. Powstanie
bowiem kilka odpowiednich stanowisk (obsługi), ale też rozrzucone po kilku biurach
w różnych budynkach działy znajdą się wreszcie pod jednych dachem. W samej Czerwionce zamiast dwóch będzie funkcjonował jeden „punkt”.
Budowa powinna potrwać rok. Co oczywiste, będziemy na bieżąco informować o postępach budowlańców, aby inwestycja ta stała się naszą wspólną chlubą.
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oprocentowania, pomagając w ten sposób rodzinom w nabywaniu własnego mieszk
Przyznawane na 8 lat dopłaty stanowią równowartość 50 procent kwoty odsetek naliczonych według stopy referencyjnej (stawka WIBOR powiększona o 2 punkty procentowe – na
dzień 14.02 jest to 6,2%).
O kredyt preferencyjny mogą ubiegać się małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące
dzieci. Co ważne! – osoby ubiegające się o kredyt z dopłatą nie mogą posiadać:
– własnego mieszkania czy też domu,
– spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu,
– osoby będące najemcami lokalu bądź posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, aby uzyskać wsparcie, muszą zobowiązać się do rezygnacji z dotychczasowych
umów mieszkaniowych w terminie 6 miesięcy od uzyskania kredytowanego mieszkania.
Dopłatami do odsetek mogą być objęte następujące cele kredytów:
– zakup lokalu lub domu na własność na rynku pierwotnym lub wtórnym,
– zakup spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu lub domu,

Przelewy
Czêsto p³acisz rachunki za pr¹d,
gaz czy telefon i nie masz czasu
staæ w kolejkach? PrzyjdŸ do nas!
– jeœli posiadasz u nas ROR, z³ó¿
sta³e zlecenie i nie martw siê rachunkami; pozwól nam wyrêczyæ Ciê w ich obs³udze. Naprawdê warto! - przyjdŸ, sprawdŸ
nasz¹ ofertê, gdzie przelewy ju¿
od 60 gr.
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– pokrycie przez spółdzielnię budowy lokalu
lub domu,
– budowa domu jednorodzinnego,
– nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa
budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu
na cele mieszkalne w celu uzyskania odrębnej nieruchomości.
Ustawa (Dz.U. Nr 183, poz.1354) ograniczyła
niestety wielkość powierzchni użytkowej kredytowanego mieszkania do 75 m2 i dla domu
jednorodzinnego do 140 m2. Oznacza to, że kredyty udzielone na lokale/domy mieszkalne
o większych powierzchniach użytkowych nie
będą mogły być objęte dopłatami.
Także ograniczeniu podlega kwota kredytu
objętego dopłatami do równowartości odpowiadającej 50 m2 dla mieszkania i 70 m2 dla
domu jednorodzinnego.
Ograniczony został również koszt lokalu
mieszkalnego lub domu, na który można uzyskać kredyt z dopłatami do wysokości nie przekraczającej iloczynu jego powierzchni użytkowej i średniego wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 obowiązującego dla
powiatu, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny lub dom.
Dopuszczalna kwota kredytu może obejmować
100% kosztu mieszkania lub domu. Dopłaty
będą udzielane przez 8 lat, począwszy od dnia
spłaty pierwszej raty odsetkowej kredytu. Kredyty znajdą się w ofertach spółdzielczych kas
po 20 lutego. Jednakże nie wszystkie Kasy będą
miały go w swoich ofertach kredytowych.
O decyzji czy i kiedy takie kredyty będą dostępne w naszej Kasie będziemy informować w następnym numerze „Skoczka”.
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Od 10 października 2006 r. zniesiona została
między innymi opłata skarbowa od pełnomocnictw do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach w spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych. Opłacie skarbowej będą natomiast nadal podlegały pełnomoc-

Los upadłości
Poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości
osoby fizycznej krążył po sejmowych kkoomisjach od lipca ubiegłego rok
u.
roku.
Początkowo projekt badała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, później również
Komisja Gospodarki. Ostatecznie długo dyskutowany temat upadłości konsumenckiej
upadł, ale nie bezpowrotnie. Połączone komisje negatywnie zaopiniowały projekt w głosowaniu już w pierwszym czytaniu.
– Głosowanie w połączonych komisjach to był
wypadek przy pracy – mówi poseł Artur Zawisza, PiS. – Nikt z koalicjantów nie spodziewał się, że posłowie Platformy Obywatelskiej
i SLD złożą wniosek o głosowanie nad projektem już w pierwszym czytaniu, nie poddając go nawet pod dyskusję.

Z wnioskiem o odrzucenie wystąpił poseł
Adam Szejnfeld PO, uzasadniając to m.in. brakiem oficjalnego stanowiska rządu. Szejnfeld
uważa, że proponowana ustawa zawiera zbyt
dużo wad i wylicza np. nieprecyzyjną definicję osób, które chciałyby lub musiały skorzystać z postanowień ustawy, wysokie koszty
postępowań, faworyzowanie niektórych podmiotów i brak precyzyjnych przepisów.
Artur Zawisza uważa, że zarzuty wobec ustawy wysuwane przez opozycję, jakoby ustawa
miała zagrażać wierzycielom, godząc w interes konsumentów, czyli dłużników. Założeniem
ustawy jest natomiast wyrównanie szans
dłużników wobec silniejszej pozycji wierzyciela. Dlatego też mimo negatywnej opinii połączonych komisji, Sejm zajmie się ustawa
o upadłości konsumenckiej najszybciej jak to
możliwe.
Małgorzata Alicja Dudek
[„Gazeta Bankowa”, nr 9]
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Prezentujemy analizę działalności depozytywo-pożyczk
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ybnickiej, obejmującą okres od stycznia do grudnia 2006 rr.. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie zestawienia wielk
ości sprzedanych pożywielkości
czek oraz przyjętych lok
at terminowych i ujmuje wyniki działów związanych z obsługą klienta, w tym przede
lokat
wszystkim punktów kkasowych.
asowych.
Analiza zwięźle przedstawia obraz całego minionego roku,
widziany z kilku głównych perspektyw, tj. pożyczek, lokat terminowych, jak i zmian w kwestii ilości członków Kasy. Przytaczane dane zostały uzupełnione komentarzem, dotyczącym
dopasowania oferty do potrzeb klientów, a także wykresami
z graficznym porównaniem okresu badanego z poprzedzającym, tj. 2005 r.

CZŁONKOWIE
W ciągu całego 2006 r. w poczet członków Kasy przystąpiło
2.750 osób. Podobnie jak w roku 2005, najwięcej zapisów miało miejsce w lipcu. W tym przypadku można doszukiwać się
związku z promowaną wówczas korzystną ofertą pożyczkową. Zapisało się wówczas do Kasy aż 321 osób, co jest drugim najlepszym wynikiem miesięcznym na przestrzeni porównywanych dwóch lat. Pod względem ogólnym rok 2006
cechował się w pierwszym kwartale większą dynamiką przy-
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nictwa składane w postępowaniu sądowym.
Zatem opłacie tej będą podlegać między innymi
pełnomocnictwa udzielane Kasie przez członków SKOK do reprezentowania ich w postępowaniach o wpis hipoteki w księdze wieczystej.
Od 1 stycznia 2007 r. opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, natomiast jej zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu
podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek
tego organu, którym jest urząd miasta lub
gminy.
Zniesiony został zatem najbardziej powszechny sposób uiszczania opłaty – za pomocą znaków opłaty skarbowej.

jęć niż 2005. W drugim i trzecim dynamika nieco opadła, by
ponownie lekko ustabilizować się z końcem roku. Podsumowując, razem z zamknięciem grudnia minionego roku, SKOK
Ziemi Rybnickiej legitymował się bazą wynoszącą 28.222
członków.

LOKATY
Zainteresowanie lokatami jest przede wszystkim pochodną
oferowanego oprocentowania, którego porównanie pomiędzy
ofertą różnych instytucji skłania klientów albo do wycofywania depozytów, albo przeciwnie – do ich zakładania. Najlepiej pod tym względem wypadł początek roku 2006, a konkretnie miesiące od stycznia do kwietnia. Założono wtedy
wartościowo aż o prawie 50% więcej lokat niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Zainteresowanie produktami depozytowymi z czasem osłabło, najniższe wartości
osiągając w okresie letnim. Sytuacja zaczęła ulegać poprawie w ostatnim kwartale, kiedy tendencja spadkowa została
zahamowana i odwrócona, co nie odbyło się bez wpływu
wprowadzonej wówczas nowej, korzystnej lokaty specjalnej,
która swoją atrakcyjnością ponownie wywołała zainteresowanie klientów. Wyraźna poprawa wyników w grudniu, jak
i pójście za ciosem z kolejnymi dobrymi propozycjami w tym
zakresie, powinny sprawić, że korzystny trend w SKOK Ziemi Rybnickiej zostanie utrzymany.
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POŻYCZKI
O ile dane dotyczące przyrostu bazy członkowskiej, jak i wartości zakładanych lokat terminowych cechowały się wyraźnymi
wahaniami, o tyle w kwestii pożyczek sytuacja była bardziej
stabilna. Pożyczka to produkt, na który popyt ujawnia się w sporej mierze w zależności od sezonowego zapotrzebowania, związanego np. z organizacją wypoczynku czy świętami. O ile zainteresowanie chwilówkami ma nieco inny charakter, to dużo
wyraźniej widać to na przykładzie zobowiązań spłacanych ratalnie. W roku 2006 sprzedaż pożyczek początkowo wykazywała tendencję rosnącą, która - tak samo jak rok wcześniej - osiągnęła ówczesny szczyt w lipcu. Kasa skierowała wtedy do swych
członków ciekawą ofertą pod nazwą pożyczki wakacyjnej. Zapewne omawiany rok nie różniłby się znacznie od 2005, gdyby
nie kolejna szeroko zakrojona akcja promocyjna, związana tym
razem z pożyczką specjalną dla klientów szczególnie wyróżnionych ze względu na staż i nienaganną historię. Działania te sprawiły, że ilość składanych wniosków bardzo mocno wzrosła
w miesiącach ostatniego kwartału, co dobitniej przedstawia odpowiedni wykres. W sumie sprzedaż pożyczek poprawiła się o ponad 13% w porównaniu z rokiem 2005.
Dla SKOK Ziemi Rybnickiej 2006 r. był okresem wielu zmian
i dostrojeń. Pomimo różnych fluktuacji, poczyniono znaczne
kroki na drodze dostosowania jakości usług do wymagań członków, co uzupełnia też fakt, iż Kasa otrzymała w czerwcu certyfikat jakości ISO 9001:2000. Wprowadzono wiele zmian
i urozmaiceń w ofercie pożyczek, lokat, jak i różnego rodzaju
rachunków, które z pewnością pomogą klientom wybrać produkt lepiej spełniający ich oczekiwania.
Paweł P
olnik
Polnik
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– Minęły dwa lata od naszej ostatniej rozmowy
owaliśmy w pier
wszym numewy,, którą druk
drukowaliśmy
pierwszym
rze „Sk
oczk
a” wydawanego od 2004 r. w no„Skoczk
oczka”
wej szacie graficznej. Obecnie uk
azuje się 11
ukazuje
numer naszego biuletynu i po raz kkolejny
olejny spoamy się na rozmowie…
tyk
tykamy
– To fakt, lecz gdyby wywiady ze mną drukowane były w co drugim numerze „Skoczka” to
byłoby to nudne, prawda? A poza tym, mieliście Państwo poprzez każdy numer możliwość
poznania wielu innych osób, w tym pozostałych członków Zarządu.
– Jak P
an ocenia na przestrzeni tego okresu
Pan
zmieniającą się naszą gazetk
gazetkę?
ę?
– Trudno mi oceniać coś, w czym sam mam
udział, ponieważ mam wpływ na przygotowywane materiały. Mogę tylko powiedzieć, że
kształt i jakość tej gazety wynikają niejako
z sygnałów płynących bezpośrednio od naszych członków. To również oni mają wpływ
na to, jak prezentuje się i wygląda „Skoczek”.
– W takim razie porozmawiajmy o sprawach
związanych bezpośrednio z działalnością
asy
Kasy
asy.. Zak
Zakończył
Spółdzielczej K
ończył się rok 2006,
jak może go P
an ocenić?
Pan
– To był bardzo dobry rok.
–T
ylk
Tylk
ylkoo tyle?
– Oczywiście, że nie, ale gdybym miał określić
w kilku słowach, to tak właśnie bym powiedział. Rok 2006 był rokiem wyjątkowym, nie
było dziedziny naszej działalności, w której
nie odnotowalibyśmy sukcesów.
om przyCzytelnikom
– Proszę je więc naszym Czytelnik
bliżyć.
– Tak więc, jeśli ktoś czytał każdy numer
„Skoczka” – szczególnie taki rozdział, jak
dział analiz – nie będzie miał żadnych wątpliwości co do mych informacji. Po pierwsze: odnotowaliśmy największy przyrost bazy członkowskiej w ostatnich latach (wyjątkiem jest

tu rok 2003-2004, gdzie duży wzrost nastąpił
w wyniku połączeń z trzema Kasami). Po drugie: ilość, a głównie wielkość zakładanych lokat była bardzo wysoka, wyraźnie wyższa niż
w uprzednich latach. Po trzecie: osiągnęliśmy
rewelacyjny wynik, jeśli chodzi o ilość wypłaconych pożyczek.
– Ale to chyba normalne, że kkażdego
u naroku
ażdego rok
stępuje wzrost?
– Ależ oczywiście, ale wzrost wzrostowi nie
jest równy i to co udało nam się osiągnąć,
w porównaniu do założonego naszym zdaniem
realnego planu, to jest rewelacja.
– Jakie działania spowodowały osiągnięcie
tak dobr
ych wyników?
dobrych
– Jest wiele działań i czynników, które pozwoliły nam zamknąć rok tak dobrymi efektami.

Wywiad FRANCISZKIEM BARAK
OMSKIM, Prezesem Zarządu
BARAKOMSKIM,
Spółdzielczej K
asy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi R
ybnickiej
Kasy
Rybnickiej
Najważniejsze, to dopasowanie wachlarza
usług (co jest od początku istnienia SKOK Ziemi Rybnickiej głównym zadaniem), wśród których każdy nasz członek mógł znaleźć coś dla
siebie. Drugim czynnikiem było na pewno
oprocentowanie, bacznie śledziliśmy i śledzimy nadal konkurencję i choć trudno przy tak
dużej konkurencji być najlepszym, to nasze
oprocentowanie pożyczek i lokat dopasowane
zostało do realnych możliwości i oczekiwań
naszych członków. Nastawiliśmy się na znacznie mniejszą marże i to dało efekty. Załoga –
to także ważne – nastawiliśmy się na szkolenia naszych pracowników. Co to dało? Nie tylko miła i uprzejma obsługa w każdym punkcie, ale kompetencja i wiedza to atuty osób

NAZWA

ZALETA

Hipoteczna

Oprocentowanie
od 7,80 %

Standard

Minimum formalności.
Okres spłaty nawet
do 60 miesięcy

(1-60 miesięcy)

Na dobry początek

Oprocentowanie
od 5,99 %

(4-36 m.)

Bez opłat

(4-36 miesięcy)

Brak jakichkolwiek
opłat związanych
z pożyczką

Ekspresowa

Oprocentowanie
od 5,99%

We Dwoje

(4-48 miesięcy)

Możliwość spłaty 1-szej raty
po sześciu miesiącach.
Przyprowadź przyjaciół
i uzyskaj bonus nawet
ponad 500 zł.
Oprocentowanie od 4,49 %

Konsolidacyjna

Pożyczka na spłatę
uciążliwych zobowiązań.
Maksymalnie wydłużony
okres spłaty kredytu.

Dla każdego

Minimum formalności.
Maksymalnie wydłużony
okres spłaty kredytu.

(61m.-7 lat)

(61 m.-8 lat)

NASZE LOKATY:
Dzienne (1-14 dni)
Ubezpieczone (6-120 mies.)
Rentierskie (6-36 miesięcy)
Skarbonka (3-12 miesięcy)
R. Dla Oszczędnych (3-120 mies.)
Grosz do grosza (3-120 mies.)
Terminowa (1-36 miesięcy)
Invest (3-6 miesięcy)
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– Czy to wszystk
wszystko?
o? Może zostało
coś pominięte?
– Myślę, że można dodać jeszcze jeden ważny element. Jest to
na pewno nasza renoma, wizerunek. I tu możemy wrócić do
pytania o gazetkę… Ona także
miała duży wpływ. Uważam, że
nie wolno mi pominąć także roli
Rady Nadzorczej. Jest to przecież organ statutowy, reprezentujący wszystkich członków,
który czuwa i monitoruje pracę
Zarządu Kasy. Współpraca
z Radą układa nam się dobrze,
gdyż łączy nas jedność intere-

To był bardzo dobry rok

NASZE PO¯YCZKI:
(do 5 lat)

pracujących w SKOK Ziemi
Rybnickiej.

2,90 %
Oproc. do 11,20 %
Oproc. do 5,70 %
Oproc. do 4,80 %
Oproc. do 7,00 %
Oproc. 3,50 %
Oproc. do 5,90%
Oproc. do 5,00 %

Oproc. do

sów – dobro całej Kasy i wszystkich jej poszczególnych członków. Rada rozlicza nas z tego, co osiągamy. Tym bardziej mi miło, że dobre wyniki za rok ubiegły spotkały się z uznaniem ze strony naszej Rady Nadzorczej. To cieszy i dopinguje do dalszych wysiłków na rzecz
rozwoju Kasy.
– No dobrze, mówimy tylk
tylkoo o sukcesach, a czy
były jakieś porażki?
– Gdyby były tylko sukcesy byłoby super… To
raczej niemożliwe, nawet w naszym codziennym prywatnym życiu. Do takich porażek na
pewno należy zaliczyć opóźnienie w rozpoczęciu inwestycji dotyczącej budowy naszej siedziby w centrum Czerwonki. Powiem krótko

– nie z naszej winy wystąpiło to opóźnienie,
które wstrzymało budowę. Jednakże w chwili, kiedy ukazuje się ten numer, rozpoczynamy
budowę (o tym piszemy w innym miejscu).
– I na kkoniec,
oniec, czego mogą spodziewać się
u?
owie K
asy w tym rok
członkowie
Kasy
roku?
członk
– Jak już wspomniałem, głównym zadaniem
Zarządu i nie tylko, jest wprowadzenie usług,
które będą odpowiadać naszym członkom. Nie
będę w tym miejscu mówił o tych usługach
(piszemy o tym także w tej gazetce), ale ważne jest to, że uruchomiliśmy lokaty na bardzo
długie okresy, do 10 lat, a także pożyczki i kredyty do 20 lat. Ponadto przygotowujemy wiele
„miłych” usług jeśli chodzi o oprocentowanie,
ale tego jeszcze dziś nie zdradzę. Jestem pewny, że nasi członkowie będą zadowoleni.
–T
o?
Too wszystk
wszystko?
– Chciałbym podziękować za rozmowę życząc,
aby ten 2007 r. był jeszcze lepszy niż najlepszy 2006 r. Życzę wszystkim samych sukcesów.

Na złodzieju
3 odSKOKi
do innej epoki czapka gore
!

Gdzie można szukać pierwowzorów dzisiejszych spółdzielczych kas? Odpowiedź nieco zaskakuje, bowiem
wskazuje na europejskie wczesne średniowiecze. Były to organizacje, które znane są jako średniowieczne gildie kupieckie,
ale także inne, jak na przykład kasy pobożne, zwane też bankami pobożnymi lub wdowimi oraz tzw. maszoperie rybackie.
Wszystkie one przekształcały się stopniowo w następnych stuleciach w fundacje taniego kredytu bądź w towarzystwa wzajemnej pomocy finansowej. Średniowieczna Zachodnia Europa
dała więc początek temu, co dziś znamy jako unie kredytowe.

!

Friedrich Wilhelm Raiffeisen to wbrew pozorom nie właściciel współcześnie funkcjonującego znanego banku,
lecz założyciel przed wielu, wielu laty Kas Raiffeisena, które
stały się wzorem dla niejakiego Franciszka Stefczyka, nauczyciela z Galicji, ambitnego i rozumnego społecznika. I tenże właśnie sprytny Franciszek Stefczyk podpatrzył jak działają niemieckie Kasy Raiffeisena i wykorzystując ówczesne prawo,
a właściwie jego brak – bo nie było wówczas żadnych zastrzeżonych patentów i niezbędnych licencji na prowadzenie kas
samopomocowych – pokusił się o stworzenie podobnych organizacji na polskiej ziemi. Pomysł ten był strzałem w dziesiątkę. Do pierwszych przedwojennych kas należało ponad półtora miliona członków.

!

Jeśli mówimy o pierwszych w miarę nowoczesnych kasach spółdzielczych w Europie, to musimy spojrzeć na
Wyspy Brytyjskie. Tam w XIX wieku w Anglii grupa robotników z Rochdale założyła Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów. W roku 1844 ukazał się pierwszy Statut tego stowarzyszenia, w którym napisano m.in. że „…celem naszym jest
dawać materialne korzyści i poprawiać warunki życia swoich
członków”. Statut ten często wykorzystywany był jako tekst
deklaracji założycielskiej wielu innych podobnych zrzeszeń na
kontynencie europejskim w połowie XIX wieku.
Oprac. (Q)
SK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK

Przysłowie powiada także: „Jest nadzieja, że znajdą złoończy się oddzieja”. Prędzej, czy później kkażdy
ażdy napad kkończy
nalezieniem sprawców
ok”,
sprawców.. A czym bardziej zuchwały „sk
„skok”,
tym ciek
awszy
jest
sposób
dotarcia
do
bandytów
.
ciekawszy
bandytów.
W styczniowym numerze „Gazety Bankowej” znajdujemy m.in.
informacje, że po ponad 20 latach we Francji złapano sprawcę
jednego z największych napadów na bank. W Paryżu pod koniec grudnia aresztowano Milorda Hai`a, który w 1986 r. wraz
z koleżkami zrabował z Banque de France 88 mln franków (to
około 13,5 mln euro). Był to spektakularny napad, a wspomniany Milord Hai znalazł, niestety, wielu naśladowców. Oni, podobnie jak ich francuski „nauczyciel”, też trafili lub wkrótce
trafią za kratki. Bo inne zgoła przysłowie powiada: „Trzy razy
kradł, jeden raz wpadł! (i siedzi)”. (Q)

Chwilówka
Potrzebujesz szybko pieniêdzy? Znajomi i s¹siedzi nie chc¹ pomóc? – przyjdŸ do nas! – nasza po¿yczka chwilowa rozwi¹¿e Twoje problemy, a w ci¹gu 5 minut bêdziesz móg³ za³atwiæ
wszystkie formalnoœci.

Rachunek dla Oszczêdnych
Ju¿ dziœ pomyœl o wydatkach na przysz³oœæ!!!
Pragniesz kupiæ komputer, sprzêt AGD lub RTV,
a mo¿e szykuje Ci siê œlub córki? Pomyœl o tym
i ju¿ dziœ za³ó¿ w swojej kasie rachunek dla
oszczêdnych, gdzie oprocentowanie siêga a¿
do 7%, a d³ugoœæ trwania rachunku siêga nawet 120 miesiêcy. Poprzez comiesiêczne wp³aty nawet niewielkich kwot oraz dziêki naszemu oprocentowaniu uzbiera Ci siê doœæ znaczny kapita³, dziêki któremu bêdziesz móg³ zrealizowaæ swoje plany.
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Z kart historii

(cz. 11)

W poprzednim numerze „Sk
oczk
a” po raz ostatni opisywaliśmy historię dotyczącą
„Skoczk
oczka”
uruchamiania naszych punktów obsługi. W tym i następnych wydaniach naszego
om ważniejsze wydarzenia z miCzytelnikom
biuletynu postaram się przybliżyć naszym Czytelnik
nionych lat.

Górnośląska SKOK

Ważnym elementem naszej Kasy, z punktu widzenia rozwoju, było z pewnością połączenie
z Górnośląską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Łaziskach.
Moja znajomość z Paniami z Zarządu tejże
Kasy rozpoczęła się od zwykłej, prostej – jak
się okazało dla mnie i także tych Pań – sprawy (niestety w życiu nie raz takie sprawy nie
da się tak łatwo załatwić). Chodziło konkretnie o nieprawidłowo przelane przez ZUS pieniądze z tytułu emerytury. Mianowicie dwie
osoby o tych samych nazwiskach i imionach,
z których jedna należała do SKOK Ziemi Rybnickiej, a druga do Górnośląskiej zostały pomyłkowo „obdarowane” nie swoimi emeryturami. Zadzwoniłem wtedy do „kogoś” z Zarządu Górnośląskiej (teraz już wiem z kim wtedy rozmawiałem). Osoba ta oczywiście przedstawiła mi się, ale nazwisko wtedy szybko
umknęło z mojej głowy. Po prostu nie przywiązywałem uwagi do tego, kto rozwiąże mój problem. Tych kilka telefonów załatwiło całą
sprawę do końca. Dziękując za załatwienie,
wprosiłem się niejako, ale i zostałem zaproszony do odwiedzenia „kiedyś” ich Kasy.
To „kiedyś” nastąpiło w przeciągu dwóch miesięcy od naszych rozmów telefonicznych.
W tym czasie – jak było mi wiadomo – Zarząd
w porozumieniu z Radą Nadzorczą Górnośląskiej SKOK zastanawiał się nad dalszym rozwojem ich Kasy, biorąc pod uwagę możliwość
połączenia się z inną Kasą. Wynikało to głównie z troski o członków SKOK-u z Łazisk,
w tamtym bowiem okresie bardzo dużo mówiło się o likwidacji kopalni „Bolesław Śmiały”
w Łaziskach, z której to kopalni pochodziło aż
2/3 członków. Zarząd SKOK-u Górnośląskiej
odbywał w tym okresie spotkania z kilkoma
Zarządami SKOK z terenu województwa śląskiego. Kiedy ja rozpocząłem rozmowy z ich
Zarządem, miałem ułatwione, a zarazem
utrudnione zadanie. Ułatwione – mam tutaj
na myśli to, że wszyscy już odkryli karty przed
Zarządem Górnośląskiej SKOK; utrudnione –
musiałem przedstawić takie argumenty, które by byłyby lepsze od Kas, z którymi rozmawiano, by przekonały decydentów z Łazisk.

Rozmowy zakończone
sukcesem

W końcu udało się! Po trudnych, ale rzeczowych dyskusjach Zarząd i Rada Nadzorcza
wyraziła wstępną zgodę na połączenie z nami. Decydującym elementem, który o tym zaważył było na pewno zapewnienie członkom
Górnośląskiej SKOK możliwości korzystania
z szerokiej gamy usług, jakie posiadał SKOK

Ziemi Rybnickiej, a które nie były możliwe do
wprowadzenia w najbliższym czasie w ich
Kasie. Ponadto zagwarantowanie pracy
wszystkim pracownikom, którzy na dzień połączenia byli zatrudnieni w SKOK. Niemałe
znaczenie miała również mała odległość pomiędzy Czerwionką a Łaziskami. To wszystko zadecydowało o wskazaniu naszej Kasy jako tej,
z którą połączy się Kasa z Łazisk. Jedno co
wtedy najbardziej odczułem, to determinacja
w działaniach władz statutowych; tzn. Zarządu, jak i całej Rady Nadzorczej dających mi do
zrozumienia, że najważniejsi są członkowie,
których oni przecież reprezentowali.

Walne Zgromadzenie…

I tak ostatnim elementem finalizującym etap
łączenia były Walne Zebrania przedstawicieli
naszej i Górnośląskiej SKOK. Oba te zebrania
odbyły się w tym samym dniu, tyle że najpierw
brałem udział w zebraniu, które odbyło się
w Łaziskach, a po południu mogłem przedstawić naszym Przedstawicielom Uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie z naszą Kasą. Kto
by pomyślał, że dzięki tej pomyłce przy przelewaniu emerytur rozpoczął się i zakończył
szczęśliwie żmudny proces połączenia dwóch
Kas… Cała ta sytuacja dowodzi, że niezwykłemu w tym przypadku zbiegowi okoliczności sprzyjała uprzejmość podczas załatwiania
zwykłych spraw, których jest na co dzień tak
wiele. Miła współpraca doprowadziła do bliższego poznania się, a to z kolei w sposób zdecydowany ułatwiło dokonanie połączenia obu
Spółdzielczych Kas. Zakończenie całego wydarzenia było niespodziewane, ale niezbicie
dowodzi, że warto w życiu być miłym i uczynnym, bo prowadzi to w efekcie do dobrego finału. Powie ktoś, że to po prostu przypadek
i tyle. Dobrze, zgoda – to był przypadek, ale
losowi trzeba pomagać!

Kilka zdań z historii
Górnośląskiej SKOK

Pierwsze próby uruchomienia Kasy sięgają
roku 1994. Wówczas odbyły się pierwsze spotkania pełnomocnika Kasy Krajowej z Zarządem Związków Zawodowych „Kontra”. Miały
one na celu zapoznanie władz związku z ideą
ruchu SKOK. Pomoc ze strony zakładu pracy
sprawiła, że możliwym stało się uruchomienie Kasy.
Zebranie założycieli odbyło się 12 sierpnia
1994 r., uczestniczyło w nim 22 członków-założycieli. Po wyborze ciał statutowych, a głównie Zarządu, prace w celu uruchomienia działalności Kasy zaczęły przebiegać sprawniej.
Nieoceniona okazała się wówczas dobra wola

Nasi przyjaciele bacznie przeglądają ofertę naszej Kasy
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Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej ukraińskiej Kasy

i pomoc zakładu pracy. Kasa została zarejestrowana 16.12.1994 roku pod nazwą SKOK
w GSW S.A. – KWK „Bolesław Śmiały” [dokładnie rok po nas – przyp. red.], a działalność operacyjną rozpoczęła w lipcu 1995 r.
20 lutego 2000 roku podjęto decyzję o zmianie
nazwy na Górnośląską SKOK i rozszerzeniu
dostępu do świadczonych usług dla ogółu chętnych spoza dotychczasowego grona pracowników KWK „Bolesław Śmiały”.
W 2003 roku otwarte zostały dwa oddziały
Kasy; jeden w Połańcu, drugi przy Elektrowni
Łaziska. Pod koniec 2003 r. Górnośląska połączyła się naszą Kasą.

Przyjaciele z Ukrainy

W pierwszych latach działalności SKOK-ów
w Polsce dzięki pomocy Kasy Krajowej kilkunastu Kasom zaproponowano możliwość nawiązania kontaktu z odpowiednikami naszych
Spółdzielni w USA. Dzięki tym kontaktom
przedstawiciele niektórych Kas mogli zapoznać się jak funkcjonują Unie Kredytowe
w Stanach Zjednoczonych. Wiele Kas wykorzystało uzyskane informacje i pomoc płynącą od
amerykańskich przyjaciół dla rozwoju swojej
bazy i organizacji pracy.
SKOK Ziemi Rybnickiej nie znalazł się w tej
grupie Spółdzielczych Kas. Byliśmy natomiast
jedną z pierwszych Kas, które wystąpiły w roli
nauczyciela, a z naszych doświadczeń skorzystała Kasa Spółdzielcza na Ukrainie. Kontakt
z tamtejszymi kolegami nawiązaliśmy za pośrednictwem Kasy Krajowej. Ale po kolei…
Kasa Krajowa wskazała nam ukraińską jednostkę z dalekiego Mariupola we wschodniej
Ukrainie. Propozycja nas zainteresowała i postanowiliśmy wysłać tam pismo – list o treści zapraszającej do nawiązania kontaktu. Otrzymaliśmy
pozytywną odpowiedź i wyrażoną chęć na bliższe poznanie
się. Tym sposobem wystosowaliśmy zaproszenie do odwiedzin naszej Kasy przez kolegów z Ukrainy. Dwuosobowa
delegacja zawitała u nas
w sierpniu 2002 r. Głównym
celem przyjazdu ukraińskich
kolegów było poznanie zasad
funkcjonowania Spółdzielczej
Kasy. Interesowało ich dokładnie wszystko: począwszy od
stosowanych formuł i druków
w rachunkowości, poprzez
działające systemy komputerowe, aż po sposób i jakość obsługi klientów na punktach kasowych. Przez te kilka dni, które nasi goście spędzili u nas,
dali się oni poznać jako zdolni
„uczniowie” chłonący wiedzę
i wykazujący ogromne zainteresowanie.
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W następnym roku mogliśmy się naocznie
przekonać, że nauka nie poszła w las. Ukraiński odpowiednik naszego SKOK-u rozwijał
się (i z tego co wiemy rozwija się nadal) bardzo szybko i efektownie. Nam też udało się co
nieco podpatrzeć. Ukraiński sposób pozyskiwania klienta wydał nam się niezwykle ciekawy, gdyż polegał na udzielaniu pożyczek na
zakup towarów – głównie sprzętu RTV-AGD –
bezpośrednio w dużych sklepach. Ale co nas
najbardziej zaskoczyło, to fakt nieporównywalnie niższego wskaźnika przeterminowanych pożyczek. Jest to zaledwie kilka procent
i w zasadzie nie stanowi to dla nich żadnego
problemu.
Nasze wzajemne kontakty i przynoszące korzyści „podglądanie” trwa nadal. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że w najbliższym czasie
dojdzie do otwarcia na Ukrainie pierwszej placówki związanej z ruchem skokowskim, której zadaniem będzie szeroko rozumiana działalność ubezpieczeniowa. Nasze kontakty
z Ukrainą mogą okazać się niebywale pożyteczne, zaistnieje bowiem możliwość realnej
współpracy w sferze finansów. Nasz SKOK
może być w czołówce, gdyż już TAM jesteśmy!
Nasze obecne stosunki służbowe i koleżeńskie
z całą pewnością ułatwią współpracę w sferze działalności o charakterze ubezpieczeniowym. Nie trzeba nikogo przekonywać, że ukraiński rynek to olbrzymie pole, które można
zagospodarować z korzyścią i dla naszego ruchu skokowskiego.
To tyle w tym odcinku wspomnień z naszej historii. W następnym wydaniu „Skoczka”, przybliżę Czytelnikom w jaki sposób udało nam się
połączyć ze SKOK „Sośnica”, ale nie tylko…
Franciszek Barak
omski
Barakomski
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INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Chcesz spać spokojnie?

– receptę na spokojny sen proponuje
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK

Towarzystwo stworzyło specjalnie dla członków SK
OK UbezpieczeSKOK
ań i Domów Jednorodzinnych, chroniące od nieprzewidziaMieszkań
nie Mieszk
nych zdarzeń losowych.

Wiceprezes Kasy Krajowej Wiktor Kamiński

Kas
Liczba członków Spółdzielczych K
as OszczędnościowoKredytowych przekroczyła 1,55 miliona (to wzrost o ponad 11%). SK
SKOK
OK wstępnie podsumowały rok 2006.

Dobry rok SKOK

Wiktor Kamiński, wiceprezes Krajowej SKOK, uznał go za
bardzo udany. O ponad 12 procent wzrosły aktywa, szczególnie wyraźny był wzrost pożyczek – o ponad 15 procent w ciągu minionego roku. Wzrósł udział (z 11,8 proc. w 2005 r. do
18,7 proc. w 2006 r.) pożyczek na cele mieszkaniowe. Zdaniem wiceprezesa Kamińskiego, to efekt atrakcyjnej oferty
i zezwolenia kasom na udzielanie długoterminowych pożyczek. W dalszym ciągu następuje racjonalizacja sieci placówek SKOK oraz konsolidacja systemu. Obecnie działa w Polsce 70 kas wobec 76 w 2005 roku. W ubiegłym roku do 1589
wzrosła liczba placówek kas, co powoduje, że SKOK dysponuje największą siecią placówek w Polsce. Przedstawiciele
SKOK szacują, że 2007 rok będzie się charakteryzował poŹródło
dobną dynamiką wzrostu.
Źródło:: „Gazeta Bankowa”

Lokata Invest
Nie pozwól, by Twoje oszczêdnoœci le¿a³y bezczynnie w domu. Pozwól im zarabiaæ na siebie. Dziêki naszej lokacie Invest na pó³ roku
oprocentowanie wynosi a¿ 5%

Ubezpieczenie to jest dostępne „od ręki”
w oddziałach SKOK i charakteryzuje się
wszechstronnym zakresem ochrony. Obejmuje ono ochroną ubezpieczeniową
mieszkanie, czy dom wraz ze wszystkimi
elementami jego wyposażenia. Dodatkowo można ubezpieczyć odpowiedzialność
cywilną w życiu prywatnym. TUW SKOK
ubezpiecza mienie od szkód powstałych
w wyniku pożaru, powodzi, zalania, huraganu, wybuchu i innych zdarzeń losowych. Korzystający z ubezpieczenia ma
pewność, że nie pozostanie bez przysłowiowego dachu na głową.
Ubezpieczenie jest zawierane na rok lub
okres krótszy od roku. Stanowi jedną
z form zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego. Należy pamiętać, iż suma ubezpieczenia powinna być równa wartości
nieruchomości, a nie wartości udzielonego kredytu.

ZALETY UBEZPIECZENIA

! szeroki zakres ubezpieczenia indywidualnych potrzeb klienta
! szybka i sprawna likwidacja szkód,
! możliwość płatności w ratach,
! minimalna składka, rozpoczynająca się
od 50 zł,
! możliwość zawarcia umowy Ubezpieczenia poprzez pracownika oddziału
SKOK,
! możliwość ubezpieczenia mienia
w mieszkaniu na parterze i ostatnim
piętrze bez konieczności stosowania
dodatkowych zabezpieczeń,
! wypłata odszkodowania w ciągu 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia
o zdarzeniu i dostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów.

Ubezpieczenie Mieszk
ań i Domów JedMieszkań
norodzinnych w SK
OK to idealna
SKOK
ochrona mieszk
mieszkań
ań i domów przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

ROR najlepiej w SKOK-u
O tym, że ROR warto posiadać w SK
OK
SKOK
ybnickiej przek
onujemy już od
Rybnickiej
przekonujemy
Ziemi R
samego początk
u wprowadzenia tej usłupoczątku
gi w życie. Aby nie być gołosłownym przypominamy
pominamy,, że już w 2001 rr.. w biuletynie
nr 20 „starego” Sk
oczk
Skoczk
oczkaa zachęcaliśmy
asy do zakładania rachunków
Kasy
członków K
oszczędnościowo-rozliczeniowych.

„Dlaczego? Bo: po pierwsze – nie płaci się za
założenie ani prowadzenie rachunku; po drugie
– można uzyskać nisko oprocentowany debet już
na 30 dni przed wpływem gotówki na rachunek;
i wreszcie po trzecie – za pośrednictwem ROR
można regulować wszelkie opłaty stałe, przy
czym opłata za przelew środków wynosi tylko 1
zł, podczas gdy poczta i banki pobierają opłaty
wielokrotnie wyższe.
I jeszcze jedno – emeryci i renciści mogą odbierać swoje pieniądze u nas już do 5 dni wcześniej niż na poczcie. Sprawdźcie to sami! (Q)”
– tak pisaliśmy w 2001 roku.

Szkody po huraganie
Wszyscy mamy świeżo w pamięci szalejące ostatnio wichur
churyy. Szczególnie dał się nam we znaki prawdziwy huragan, któr
któryy przywędrował do nas z Europy Zachodniej.
Chodzi oczywiście o styczniowy huragan „Kiril”, który w spolszczonej formie nazywany był czasem „Cyrylem” i który wyrządził sporo szkód. W większości przypadków były to szkody majątkowe i komunikacyjne. „Cyryl” powiał ostro także nad Czerwionką. Stojące obok biura Zarządu SKOK drzewa łamały się
z trzaskiem padając z wysokości kilkunastu metrów na drogę
i chodniki. Podobnie działo się i w innych miejscach, gdzie
znajdują się nasze punkty kasowe. Spieszymy uspokoić:
wszystkie nasze placówki wyszły z huraganowej zawieruchy
bez większych strat. Co prawda, połamane drzewo zatarasowało dojazd i wejście do siedziby głównej naszej Kasy, ale
w miarę szybko uporano się z tym utrudnieniem (patrz zdjęcie
ponizej). Całe szczęście, że żaden z klientów Kasy (ani jego
samochód) nie odniósł żadnych obrażeń, które miały miejsce
w innych rejonach Polski i o których donosiły środki masowego przekazu. Szkody usunięto, rany wyleczono, a towarzystwa
ubezpieczeniowe wciąż mozolnie szacują swoje straty… (Q)

Oprocentowanie rzeczywiste dla kwoty 5.000 zł na okres 24 miesięcy, przy spłatach rat co miesiąc, wynosi 18,06 %
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Dopasowujemy ofertę
do potrzeb klientów
Na pytania odpowiadają pracownicy Działu Kredytów SK
OK Ziemi R
ybnickiej
SKOK
Rybnickiej

KATARZYNA SZYMURA i RAF
AŁ GŁĄB
RAFAŁ
– SK
OK na bieżąco stara się sprostać potrzebom rrynk
ynk
u i doSKOK
ynku
pasować ofertę do rosnących potrzeb klientów
klientów.. O jakie produkty w ostatnim czasie SK
OK Ziemi R
ybnickiej poszerzył
SKOK
Rybnickiej
swoją ofertę?
Katarzyna Szymura: – Dzięki zmianom wprowadzonym do
ustawy o SKOK-ach, nasza Kasa wprowadziła do swojej oferty kredyty mieszkaniowe. Oferujemy naszym członkom trzy
rodzaje takich kredytów. Są to kredyty na zakup domu lub
mieszkania, na spłatę zadłużenia mieszkaniowego oraz kredyty na remont lub rozbudowę nieruchomości.

SKOK Rabat
OK Ziemi R
ybnickiej?
Jesteś członkiem SK
SKOK
Rybnickiej?
– dzięki nam kupuj taniej w wybranych
OK Rabat:
sklepach realizujących program SK
SKOK
WOJEWÓDZTWO ŒL¥SKIE

BIUROMARKET, Katowice, Adama 1
BIUROMARKET, Katowice, Kościuszki 23
BIUROMARKET, Gliwice, Łużycka 2
F.H.U „JUDA” S.C., Czerwionka, Furgoła 1
TOMSAT, Czerwionka, Rynek 9
TOMSAT, Leszczyny, Ks. Pojdy 55
ROCAR S.C., Czerwionka, Młyńska 6
ROCAR S.C., Czerwionka, Furgoła 155
CAPITOL S.C., Stanowice, Zwycięstwa 85
ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI,Czerwionka, Furgoła 6
SKLEP JUBILER, Czerwionka, Furgoła 6
ZAKŁAD OPTYCZNY, Czerwionka, Furgoła 23
CENRTUM MULTIMEDIALNE IRG, Czerwionka, Furgoła 11
FHU STEFAN, Czerwionka, Bieli 1
FHU APINEX, Czerwionka, Furgoła 62
S.C. „CHABARKO”, Leszczyny, Ks. Pojdy 97
HANDEL BARBARA OCHĘTAL – BARBÓRKA
(cała sieć: Czerwionka, Leszczyny, Ornontowice)
NZOZ „SALUS”, Przegędza, Szkolna 13A
FUH „ANTENY-TELESYSTEM”,
Przegędza, Polna 3b
STUDIO URODY SAN-WIK, Rybnik, Rudzka 8
STUDIO KOMPUTEROWE ARTIKOM,
Leszczyny, Konopnickiej 2a
RTV MIX AGD
Gliwice, Tarnogórska 19
Katowice: Renców 30 i Roździeńskiego 93
Racibórz: Opawska 69 i Plac Mostowy 1
Rybnik: Chrobrego 6 i Zebrzydowicka 24a
Wodzisław Śl., 26 Marca 94
Żory: Francuska 11 i Wodzisławska 12
SIMPLUS Katowice, Warszawska 1
PIZZA DOMINIUM, Katowice, Stawowa 11
EMPIK FOTO, Gliwice, Rynek 4-5; Rybnik, Sobieskiego 3

WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA EL-MONT,
Staszów, Kościuszki 6a
NAUKA JAZDY REFLEX, Staszów, Kołłątaja 6/22
RS-BUD, Staszów, Rynek 33
MEDIAEXPERT Busko-Zdrój, Nadole 2 (obok Plusa)
i Partyzantów 19
T1 GSM Połaniec, Czarneckiego 6

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

PPHU BIKOM, Kietrz, Rynek
PHU EFEKT, Kietrz, Głubczycka 10
BRAIN COMPUTER SYSTEMS, Kietrz, Głubczycka 10c
SKLEP „KUBUŚ”, Kietrz, Wojska Polskiego (pawilon)
SKLEP CUKIERNICZO-SPOŻYWCZY,
Baborów, Rynek 15
SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY „MARCEL”,
Boguchwałów 66, 48-100 Głubczyce

WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE

MEDIAEXPERT
Dąbrowa Tarnowska, Sucharskiego 7 (C.H. Dąbrowiak)
RTV MIX AGD Dąbrowa Tarnowska, Rynek 43

Wszędzie tam, gdzie znajdziecie Państwo
ten znak, można uzyskać rabat po okazaniu karty członkowskiej IKM, karty SKOKCard oraz Visa Electron
Więcej szczegółów na stronie

www.skok.pl
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– Czy jeszcze jakieś nowe produkty posiadacie P
Państwo
aństwo
w swojej ofercie?
Rafał Głąb: – Tak, to nie wszystko. Możemy zaoferować naszym klientom kredyty konsolidacyjne zabezpieczone hipoteką na okres do 15 lat oraz do 7 lat zabezpieczone poręczeniem osób fizycznych. Dodatkowo portfel nasz powiększył się
o pożyczkę długoterminową ze spłatą do 8 lat zabezpieczoną
poręczeniem.
– Czy wprowadzenie tych produktów było związane z możliwością udzielania przez SK
OK kredytów i pożyczek na okreSKOK
sy dłuższe niż 60 miesięcy?
R.G. – Tak, taką właśnie możliwość dały SKOK-om zmiany,
które zostały zawarte we wspomnianej ustawie. Obecnie SKOK
Ziemi Rybnickiej udziela kredytów nawet na okres 20 lat.
uzyskanie
SKOK
Rybnickiej
– Czy uzysk
anie w SK
OK Ziemi R
ybnickiej pożyczki lub kredytu hipotecznego wiąże się z załatwieniem szeregu czynności? Czy procedura udzielania jest sk
omplik
owana?
skomplik
omplikowana?
K.S. – Nasz SKOK miał już w swojej ofercie pożyczki, których
zabezpieczeniem była hipoteka. Cieszyły się one bardzo dużym
powodzeniem. Były to tzw. konsorcjalne pożyczki mieszkaniowe, tak więc mamy już duże doświadczenie w udzielaniu kredytów z takim właśnie zabezpieczeniem. Nowo wprowadzone
kredyty różnią się od tych, które były udzielane znacznie
uproszczoną procedurą. W przeciwieństwie do banków, procedura otrzymania takiego kredytu jest bardzo przystępna i nie
sprawia klientowi trudności.
– Czy przeciętny „K
owalski”, któr
„Kowalski”,
któryy otrzymuje pensję w wysok
ości średniej krajowej, ma szanse otrzymać taki kredyt
sokości
na kwotę np. 100.000 zł?
R.G. – Oczywiście, jest to możliwe, ponieważ spłatę kredytu
można rozłożyć nawet na 240 miesięcy. Rata kredytu będzie

wtedy niska i nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla
„portfela Kowalskiego”.
– Jakie podstawowe warunki trzeba spełniać, aby móc się
ubiegać o kredyt zabezpieczony hipotek
ą?
hipoteką?
K.S. – Trzeba być członkiem naszej Kasy, posiadać stałe dochody, a także przedstawić przedmiot kredytu, na którym będzie ustanowiona hipoteka. Następnie trzeba odwiedzić jeden
z naszych oddziałów, aby dowiedzieć się o szczegółach naszej
oferty i wybrać dla siebie najkorzystniejszy z oferowanych
przez SKOK Ziemi Rybnickiej produktów.
– Co sprawia, że P
aństwa oferta jest lepsza od oferowanych
Państwa
np. przez banki?
R.G. – Głównym powodem jest minimum formalności oraz stosunkowo krótki czas oczekiwania na wypłatę środków. Oferowane przez SKOK Ziemi Rybnickiej kredyty nie posiadają żadnych ukrytych kosztów, a nasi klienci w miłej i przyjaznej atmosferze są informowani o wszystkich kosztach i opłatach już
podczas wstępnych rozmów z naszymi pracownikami.
– Dzięk
ujemy za rozmowę.
Dziękujemy

Z myślą o przedsiębiorcach
W tym rok
u mija 5 lat odk
ąd SK
OK Ziemi R
ybnickiej
roku
odkąd
SKOK
Rybnickiej
wprowadził ofertę dla podmiotów gospodarczych.
Kiedy w 2002 roku SKOK Ziemi Rybnickiej wypłacał pierwszy
kredyt na działalność gospodarczą, wiązał się on z wieloma
niewiadomymi; wciąż rodziły się nowe pytania. Było to dla nas
nowe doświadczenie. Nikt wtedy nie przypuszczał, że już wkrótce obsługiwać będziemy kilkaset firm i na bieżąco wypłacać
kredyty przeznaczone na działalność gospodarczą.
Prosta procedura i minimum biurokracji spowodowały, że
osoby prowadzące działalność gospodarczą coraz liczniej
zaczęły zakładać w naszej Kasie Rachunki Bieżące „TANDEM”. Służą one do gromadzenia środków pieniężnych członków Kasy oraz do przeprowadzania rozliczeń i dokonywania
transakcji związanych z prowadzoną przez członków działalnością gospodarczą. Ponieważ opłaty związane z prowadzeniem rachunku są niskie, klienci wybierają naszą ofertę,
a nawet przenoszą rachunki z innych instytucji finansowych,
gdzie koszty prowadzenia RB są znacznie większe.
Przybywa także chętnych do ubiegania się o kredyt gospodarczy. Szczególnie w ostatnich miesiącach zauważyliśmy
duże ożywienie. Związane jest to zapewne z tym, że wprowadziliśmy niezwykle korzystną ofertę dla przedsiębiorców. Dla

klientów, którzy korzystali już z usług SKOK Ziemi Rybnickiej i są już dłużej naszymi członkami, SKOK Ziemi Rybnickiej przygotował specjalne kredyty z niższym oprocentowaniem i mniejszą prowizją. Biorąc pod uwagę fakt, że formalności związane z jego otrzymaniem sprowadzone są do minimum, klienci chętnie korzystają z tej oferty. Propozycja jest
tym bardziej interesująca ze względu na wydłużenie okresu
spłaty do 60 miesięcy, a już wkrótce zostanie on jeszcze wydłużony do 10 lat.
Wszystkich informacji zaczerpnąć można w Dziale Kredytów
pod nr tel. 433-12-06 lub kontaktując się droga elektroniczną:
basiam@skokziemryb.com.pl

Oferta dla firm
Prowadzisz w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i potrzebujesz zakupiæ nowe urz¹dzenia lub
zmodernizowaæ zak³ad? A mo¿e po prostu
chcesz zainwestowaæ wiêksze pieni¹dze
w swoj¹ firmê? Nic prostszego! – w naszej ofercie znajdziesz Kredyt Gold-Biznes, który pomo¿e
Ci w zdobyciu potrzebnych œrodków na inwestycje we w³asn¹ firmê. Zadzwoñ lub odwiedŸ
nas osobiœcie dzia³ kredytów SKOK Ziemi Rybnickiej: tel. (032) 422 92 18 lub (032) 433 12 06.

Kredyty mieszkaniowe
Brakuje Ci pieniêdzy, a chcia³byœ kupiæ lub remontowaæ dom, mieszkanie? A mo¿e potrzebujesz gotówki, by sp³aciæ ma³o atrakcyjny kredyt mieszkaniowy? PrzyjdŸ do nas! – szeroka
gama kredytów mieszkaniowych z okresem
sp³aty do 20 lat oraz fachowy personel pomog¹ Ci w wybraniu oferty najbardziej korzystnej dla Ciebie. Nie odk³adaj tego na póŸniej!
Ceny mieszkañ i gruntów rosn¹ w zastraszaj¹cym tempie, ju¿ dziœ odwiedŸ lub zadzwoñ do
dzia³u kredytów w SKOK Ziemi Rybnickiej: tel.
(032) 422 92 18 lub (032) 433 12 06.
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Kredyt konsolidacyjny
Je¿eli dokuczaj¹ Ci zbyt du¿e raty kredytów
w ró¿nych bankach, przez co masz problemy
z ich sp³at¹ - przyjdŸ do nas! Posiadamy szeroki
wybór kredytów konsolidacyjnych, które pozwol¹ Ci pozbyæ siê k³opotów. U nas minimum
formalnoœci, mo¿liwoœæ zabezpieczenia przez
porêczyciela lub hipotek¹. Nie zwlekaj, ju¿ dziœ
odwiedŸ lub zadzwoñ do dzia³u kredytów
w SKOK Ziemi Rybnickiej: tel. (032) 422 92 18 lub
(0-32) 433 12 06.
Nr 11/2007 MARZEC 2007
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Do siedziby naszej K
asy przyszedł list… Spyta ktoś, i cóż w tym dziwnego? L
Kasy
Ludzie
udzie (jeszcze) listy piszą
i kkorzystają
orzystają z tradycyjnej formy wysyłki, czyli za pośrednictwem poczty
.
Ale
my
nie na to chcemy zwrócić
poczty.
uwagę, chodzi nam o treść listu. No bo jak się tu nie chwalić takim listem!? Przeczytajcie P
aństwo sami…
Państwo
„dotyczy odd. Racibórz
Zwracam się do Zarządu SKOK, aby po raz kolejny wyrazić radość i zadowolenie, że jesteśmy klientami Waszego
Banku.
Już od kilku lat współpracujemy i choć niejednokrotnie byliśmy w pewnym sensie „klientami kłopotliwymi”, Bank
Wasz zawsze stawał na wysokości zadania i w sposób profesjonalny oraz życzliwy pomagał wybrnąć z drobnych opresji.
Gdyby ogłoszono w naszym kraju konkurs na NAJLEPSZY BANK, jesteśmy pewni, że mir zwycięstwa należałby się
właśnie Wam.
Doskonały pod względem merytorycznym, dostępny dla każdego,
bez względu na posiadane dochody, otwarty na współpracę z klientem,
a przede wszystkim otwarty na potrzeby klienta z bardzo miłą i kompetentną obsługą.
Każdy z naszych znajomych wysłuchuje peany pochwalne na cześć
Waszej działalności, bo taki bank jest, jesteśmy pewni jedyny w Polsce.
Natomiast oddział SKOK w Raciborzu, to istna „perełka”.
Miła, sympatyczna, dobrze poinformowana obsługa, pełna wiedzy
bankowej oraz zwykłego ludzkiego zrozumienia i życzliwości i cierpliwości, którą tak rzadko cechują się pracownicy innych banków.
Szczególnie pragniemy wyróżnić Panią Krystynę Pałczyńską, osobę kompetentną, pełną pomysłów, gotową do pomocy, radzącą często
„zagubionemu” klientowi, tłumaczącą w sposób dostępny dla „przeciętnych” tak zawiłe czasem problemy funkcjonowania kont kredytów czy innych bankowych spraw – dotyczących klientów.
Życzliwy i otwarty, otwarty na potrzeby ludzi, przyciągający
swym profesjonalizmem SKOK Ziemi Rybnickiej odd. Racibórz jest
znakiem naszych czasów, nie zaściankowości – ale zbliżania się do
standardów EU.
Dziękujemy!
XXXXX
Zbigniew i Marzenna”

O NAS W PRASIE
Nieprawdą jest, że w prasie pojawiają się wyłącznie
nieprzychylne kkomentarze
omentarze dotyczące działalności
SK
OK
-ów
ażdym razie złe opinie nie dotyczą
SKOK
OK-ów
-ów.. A w kkażdym
naszej K
Kasy
bardzo..
asy Spółdzielczej. Przykład? Proszę bardzo
W jednej z lok
alnych gazet uk
azał się artyk
uł opisulokalnych
ukazał
artykuł
jący nasz SK
OK. Kto nie czytał – niech nadrobi tę
SKOK.
zaległość.
„Podane jak na tacy
Powodów do narzekań na ukryte koszty bądź prowizje
nie mają klienci SKOK Ziemi Rybnickiej. Na święta w ofercie pojawiła się „Pożyczka Świąteczna”. – Jest korzystniejsza niż zwykłe kredyty, bo oprocentowanie jest niższe,
a każdego klienta od razu informujemy o wszystkich opłatach i pobieranej prowizji – wyjaśnia Joanna Nagrodzka,
kasjerka w punkcie przy byłej kopalni Dębieńsko. Okres
kredytowania to maksymalnie 48 miesięcy, a oprocentowanie zaczyna się od 5,99 proc. Ważne, że pożyczka nie ma
żadnych ukrytych kosztów.
– Owszem, skorzystałam z tej pożyczki i dla mnie to
dobra oferta. Nie tylko dlatego, że pieniądze mam już na
drugi dzień, ale że pierwszą ratę mogę spłacić dopiero po
pół roku. Wcześniej skorzystałam z pożyczki edukacyjnej.
Mamy dwójkę dzieci – jedno w podstawówce, drugie w gimnazjum. Nie dałabym rady z pensji – mówi Agata Słomka,
opuszczając siedzibę SKOK-u.
Joanna Nagrodzka twierdzi, że bardzo dużo klientów
zdecydowało się na pożyczkę świąteczną. Na czterech klientów, którzy opuścili punkty SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach ze świąteczną pożyczką w kieszeni,
trójka z tego rodzaju promocji była zadowolona. Czwarta
nie zdecydowała się podzielić opinią.” (MS)
„Nowiny”, 13 grudnia 2006 r.

Nadawcami listu są Państwo Zbigniew i Marzenna z Raciborza

Z wielk
wielkąą przyjemnością informujemy Czytelników
Czytelników,, że padł swoowy
ord krzyżówk
rekord
krzyżówkowy
owy.. Chodzi o ilość nadesłanych do nas
isty rek
awe,
ciekawe,
drogą pocztową rozwiązań naszej krzyżówki. Co ciek
wszystkie odpowiedzi prawidłowe…!

Krzyżówkowy
rekord pobity!

Autorzy krzyżówki zastanawiają się teraz, czy aby nie była to łamigłówka zbyt prosta. A może zapowiadane przez nas nagrody dla osób,
które nadesłały rozwiązania są na tyle atrakcyjne, że zachęciło to do
wzięcia udziału w naszej zabawie ponad trzystu(!) Czytelników.
Redakcja „Skoczka” podjęła więc decyzję o zwiększeniu puli nagród
o dodatkowe sympatyczne gadżety, które z całą pewnością ucieszą obdarowanych.
Czytelników biorących udział w naszej zabawie, którzy nie otrzymali
tym razem żadnej nagrody zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej
edycji. Szczęście na pewno uśmiechnie się i do nich!

ROR
Czy wiesz, ¿e w Twoim SKOK-u mo¿esz za³o¿yæ konto
na naprawdê korzystnych warunkach? Specjalnie dla
Ciebie mamy trzy rodzaje ROR-ów: Uniwersalny, Srebrny i Z³oty. Posiadaj¹c Z³oty ROR przelewy zewnêtrzne
mo¿esz wykonywaæ ju¿ od 60 gr. Pamiêtaj równie¿, ¿e
zak³adaj¹c u nas konto, masz mo¿liwoœæ uzyskania debetu. SprawdŸ nasze konta, przekalkuluj odpowiedni
wariant i zobacz, ¿e to siê naprawdê op³aca!

Po¿yczka zwyk³a
Jeœli potrzebujesz gotówki, niezale¿nie od okazji skorzystaj z naszego niskooprocentowanego kredytu.
Ju¿ od 5,99% mo¿esz spe³niæ swoje marzenia. Mi³a
i kompetentna obs³uga dopasuje odpowiedni¹ po¿yczkê do Twoich oczekiwañ. Nie pozwól czekaæ
marzeniom - ju¿ dziœ wst¹p do najbli¿szego oddzia³u
SKOK Ziemi Rybnickiej!

Skoczek

BEZP£ATNY BIULETYN INFORMACYJNY
SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
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KRZYŻÓWKA
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Poznajmy się

KUPON
11/2007

6

W naszym stałym cyklu tym razem prezentujemy pracowników punktu kasowego w Centrali
(na zdjęciu u góry): od lewej Justyna Dudek (kasjer), Joanna Nagrodzk
Nagrodzkaa (dysponent) i Aleksandra Labuś (kierownik). Poniżej personel Punktu Kasowego, znajdującego się w Czerwionce na Rynku; od lewej: Małgorzata Siwek (kasjer), Rafał Nowicki (kierownik) oraz Jolanta
Wróbel (dysponent).

7

8

5

8

9
1

10

11
11

9

12
6

13
14

15

16
2

17

18
20

19

21

22

7

3

10

24
4

25

26

!"#$% '( )$*+,-%

23

?/9@/A/B NO C-15G 35;41 2 P.D<20531;: QO R15/209 8SFC 5/5T5: UO VI205<745: E127.345/)
45: N,O E5335: N*O E24/9045 7-45@;G41: N+O T535G: E/50C5 24<.E535: NWO 7-5< ?54 0XP: NYO 05D5
815G5: *,O S5/8./45 - 61Z./E22<;: *+O T;C93.4 E/-.-358-239 C2 S2C20<1 E501 <;T T5P53@F0:
*(O DF/9 - [./<58S.R: *QO 01./-T5 7-5/5: *WO \01]8.315 T174;E1.
?@/C/D/B NO @]D1. T5@9: *O GX8-X 42G5 E2?5-CF0: +O 815G2 81.4G.: (O R;-945 ^2R57-5 _@5`)
42: WO 31.?.C35 0 %1.8S28134;: YO EG9339 74G5C314 4/01: 2728-.: AO R]8-9 0. \31.: NNO 5R53@45:
N(O 74F/5 35 RG2C9R E2/2P; ?.<.315: NQO DF/314 E/-2C209: NWO S232/209 @9@;G C27@2?314F0
0 1RE./1;R 27R5`741R: NUO 8S05@: -;8S: NAO C0;42G205 @58-45: *NO R157@2 0 HE1/-. a
[/.8?5 b- 09/5-; /5@5O: **O 81]P5/209 3;R./ 0GF435: E/-]C-9

Spośród naszych Czytelników rozlosujemy upominki – wystarczy do 30 kwietnia 2007 r. wysłać lub dostarczyć do najbliższego punktu kasowego prawidłowe rozwiązanie wraz z kuponem (rozwiązanie krzyżówki stanowi hasło ułożone z liter oznaczonych cyframi w dolnej częorucznik z Katowic,
ści kratek). Tym razem upominki otrzymują: przewodniki – Hildegarda P
Porucznik
Radosław Czapla z Stopnic, Piotr Piasik z Miedźnej, Danuta K
ocur ze Stanowic, Damian SiuKocur
ciak z Orzesza, Renata Chrobok z Katowic, Maria Pustelny z Rybnika, Grażyna Gąszczyk ze
Staszowa, Maria Fluder z Rybnika, Hanna Chyła z Czerwionki, Maria Pradela z Czerwionki,
Teresa Hawr
yła z Połańca, Maria K
Hawryła
Kawińsk
awińskaa z Katowic, Diana Czuluk z Gliwic; koszulki firmoawińsk
aczorowsk
ok
oszk
we – Janina K
Kaczorowsk
aczorowskaa z Gliwic, Kazimierz Bednarczyk z Buska, Wiesława K
Kok
okoszk
oszkaa z Baesoły z Niemodlina, Helena Pr
yga ze Staszowa, Teodozja Mazur z Połańca;
borowa, Józef W
Wesoły
Pryga
ucharsk
skarbonka – Ewa K
Kucharsk
ucharskaa z Katowic, Maria Siuciak z Orzesza, Marianna Kwapisz z Połańarmańsk
ca, Danuta K
Karmańsk
armańskaa z Czerwionki, Bożena Goc z Wyr, Grażyna Naidek z Żor, Joanna Piosik
uk
oszek z Raciz Miedźnej, Ryszard Fluder z Rybnika, Eugenia Wieczorek z Katowic, Łucja L
Luk
ukoszek
borza, Czesława Piechaczek z Turzy, Julian Stępień z Połańca, Grzegorz Mamcarczyk z Tarnowa, Krzysztof Młynarczyk z Połańca, Julian Blachura z Bielska. Wszystkie upominki ufundowało TUW SKOK.
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